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Resum executiu 
 
Fracàs de l'aposta estratègica de l'Espanya federal  i el pacte amb els socialistes 
 

 És necessari valorar els resultats de l’estratègia que es va aprovar en el 
darrer Congrés de Lleida per definir l’estratègia d’ERC per al futur. En aquest sentit 
cal afirmar que l'aposta estratègica de l’etapa federal de l'Estat Espanyol ha 
fracassat tant des del punt de vista nacional com social. El fracàs del nou Estatut 
retallat mostra els límits de la Constitució de 1978 i l'àmplia hostilitat des de molts 
sectors de l’estat espanyol. Alhora no ens dota del nivell de poder i de recursos per 
afrontar les amenaces de la pèrdua de la identitat nacional i de la decadència 
econòmica.  

 
Abisme entre la direcció i la base social d'ERC  
 

 En aquest context, ERC ha estat incapaç de respondre a l'ofensiva 
espanyola i a les amenaces nacionals. Ha creat un greu abisme entre la base 
social d'ERC i la direcció del partit: va fer una lectura equivocada dels resultats del 
referèndum i un segon tripartit exprés que molts votants no han entès. Així, destaca 
el contrast entre les mobilitzacions sobiranistes i la  davallada electoral d’ERC  
en les tres darreres eleccions, que culmina amb la pèrdua de 350.000 vots  en les 
eleccions espanyoles. Enfront aquesta situació, la direcció d’ERC va optar per la 
pitjor reacció, les baralles entre els màxims dirigents. 

 
L'únic full de ruta: majoria absoluta per la procla mació unilateral de la República 
Catalana  
 

 El fet  que no és possible una etapa federal dins l’Estat Espanyol, només 
deixa obert el camí de la declaració unilateral d'independència . ERC ha de 
treballar incansablement per  esdevenir la majoria social i política a cada un dels 
Països Catalans i proclamar la República Catalana al primer Parlament on 
s'assoleixi i després convocar el referèndum d'autodeterminació que la ratifiqui. És 
innecessària una etapa prèvia en la qual una majoria pluripartidista faci un gest al 
Parlament a favor al dret a l'autodeterminació o convoqui una consulta pels seus 
propis medis. El camí seguit pel Québec només té sentit en un Estat que reconegui 
el dret a decidir, que no és el cas espanyol.    

 
Estratègia per assolir la majoria absoluta: els eix os polítics i estratègics 
 

 Per aconseguir aquesta majoria ERC ha de seguir l'exemple de la denúncia 
de l'espoli fiscal  i afegir a la seva acció politica altres eixos polítics i estratègics 
amb la mateixa capacitat d'atreure nous sectors socials vers el projecte de la 
independència. Aquests potents eixos són:  (i) la defensa d’una democràcia de 
qualitat, (ii) la defensa i ordenació de la Terra, (iii) la defensa de la nostra prosperitat 
econòmica, fruit exclusiu del nostre treball, (iv) la justícia social, (v) la llengua i 
cultura catalanes, (vi) l’educació i (vii) la gestió i integració de la immigració. 
 
 Aquests eixos han de guiar tant la mobilització i organització del nostre 
poble, com els programes i l'acció de govern d'ERC. Igualment han de determinar 
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les reivindicacions enfront de l'Estat Espanyol. La rutina institucional no ens 
aproparà a la majoria social.   

 
El conflicte polític amb l'Estat Espanyol   
 

 Reconèixer l'existència d'un conflicte polític amb l'Estat Espanyol ha de ser 
l'eix de la nostra estratègia en les relacions amb aquest. El primer pas d'aquesta 
estratègia és disputar  la representació majoritària a les eleccions espanyoles als 
partits d'àmbit estatal i als partits autonomistes. A les Corts Espanyoles cal, per un 
costat, defensar els interessos nacionals catalans i per l'altre plantejar el conflicte 
històric de fons amb el Regne d'Espanya. Aquesta estratègia suposa superar tant la 
política de ” peix al cove” com centrar-se al “desenvolupament de l'Estatut”.  

 
Política europea  
 

 ERC ha de tenir una política europea ben definida, inserida en la seva 
estratègia d'internacionalització  del nostre conflicte polític  amb l'Estat Espanyol. 
Aquesta estratègia no es pot limitar només a reivindicacions puntuals, com la 
reclamació de l'ús de la nostra llengua a les institucions de la Unió Europea. Ha de 
proporcionar un projecte de futur europeu per un segle XXI en el qual la Humanitat 
haurà de resoldre greus problemes que poden crear inestabilitats i conflictes 
internacionals difícils de resoldre sense una política europea unificada i potent.   

 
Aprofundir la democràcia interna  
 

 Per afrontar amb èxit els reptes que tenen plantejats els Països Catalans cal 
que ERC estigui preparada en la seva organització interna . ERC ha de ser un 
exemple d’aquelles polítiques de radicalitat democràtica, transparència, 
austeritat i meritocràcia  que defensa. Per això és necessari, entre moltes altres 
qüestions, assegurar la participació de la militància, mantenir l’assemblearisme i 
potenciar les sectorials. Cal que el govern i el partit estiguin clarament separats, 
que l’executiva del partit inclogui totes les sensibilitats del partit i que hi tinguin una 
presència important persones sense cap càrrec de representació pública, i que 
existeixi limitació de mandats. Cal alhora que es potenciï la dona dins d’ERC, 
aconseguint la igualtat que demanem a la societat en el seu conjunt.  Aquestes i 
altres mesures han d’abordar-se amb un canvi en els estatuts del partit. 

 
Mesures concretes per al proper període congressual  
  

 Per rellançar ERC cal recuperar la credibilitat abans de les properes 
eleccions . Per aconseguir-ho cal establir immediatament un pla d'austeritat en tots 
els càrrecs públics i facilitar la comunicació dels electors amb els càrrecs electes. 
 
 L'endemà del Congrés ERC no pot continuar sent un “convidat de 
pedra” al Govern d’Entesa.  Ha de mantenir una actitud de contundent fermesa en 
les qüestions que sempre ha defensat, en especial (i) derogar el transvasament de 
l’Ebre, (ii) defensar un nou finançament similar al concert econòmic, (iii)  respondre 
amb una consulta popular una potencial retallada de l’Estatut, (iv) desenvolupar una 
nova llei de política lingüística i (v) desenvolupar una llei de consultes populars. 
ERC no ha de ser la causant d'unes eleccions anticipades per motius interns, però 
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no ha de témer  el recurs a les urnes si els seus aliats no defensen els interessos 
dels ciutadans i no compleixin amb els compromisos pactats.    
 
 Al mateix temps, Esquerra Republicana de Catalunya ha de recuperar les 
seves sigles, ERC, en el seu logotip, i adaptar les  sigles a cada territori dels 
Països Catalans ; ha de treballar per internacionalitzar el cas català; i ha de crear 
complicitats amb les associacions i entitats sobiranistes. 
 
 A les seves properes eleccions al Parlament de Catalunya ERC ha de 
prioritzar l’estratègia i el programa, enlloc de ce ntrar el debat en els possibles 
pactes.  Aquesta darrera actitud transmet la imatge que ERC és un partit que vol 
estar sempre al govern. Abans de qualsevol pacte cal que aquest sigui aprovat per 
les Assemblees Territorials. Aquest plantejament ha de ser en totes les eleccions 
arreu dels Països Catalans, tot i que s’haurà d’ajustar en funció de la realitat de 
cada territori.  
 
 De cara a les eleccions al Parlament Europeu tampoc podem centrar el 
debat en la política d'aliances. La legislació espanyola ens hi obliga, però els 
continguts han de tenir prioritat per difondre les posicions europeistes d'ERC  
i la internacionalització del conflicte amb l'Estat Espanyol.  
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A. El darrer període congressual 
 

A.1. Fracàs de l'aposta estratègica del Congrés de Lleida 
  
 L'aposta estratègica que es va aprovar al 24è Congrés Nacional de Lleida ha 
fracassat: la davallada electoral amb la pèrdua del 60% dels vots i l'absència de resultats 
tant en els aspectes nacionals com en els socials són inapel·lables.  
 
 El contrast entre l'ambient del 24è Congrés Nacional celebrat a Lleida el 2004 i 
l'actual és frapant. Aleshores els 650.000 vots aconseguits a les eleccions espanyoles 
feien esperar un milió de vots a les eleccions al Parlament de Catalunya. ERC havia estat 
la força decisiva per posar fi a 23 anys de governs de Jordi Pujol. I tot feia pensar que 
ERC es convertiria en la nova força hegemònica del catalanisme polític. ERC havia posat 
en marxa un “Govern catalanista i d'esquerres” que tenia com a eix central l'aprovació 
d'un nou Estatut d'Autonomia que havia de reconèixer Catalunya com a nació, establir un 
nou sistema de finançament que ens apropava al Concert Econòmic i aconseguir noves 
competències protegides contra les interferències de l'Estat Espanyol.  
 
 ERC també havia estat decisiva en posar fi als vuit anys del govern de José Maria 
Aznar i en l'arribada al poder de José Luís Rodríguez Zapatero. Aquest s'havia 
compromès públicament a donar suport a l'Estatut que aprovés el Parlament de 
Catalunya. El nou cap de govern espanyol havia retirat les tropes espanyoles de l’Iraq i 
havia anul·lat el Pla Hidrològic Nacional. En el seu discurs d'investidura havia citat el 
testament del seu avi, oficial de l'exèrcit afusellat pels militars rebels franquistes i aquest 
fet semblava obrir les portes a una Llei de la Memòria Històrica que anul·lés els judicis 
sumaríssims contra el President Companys i els altres 200.000 afusellats.  
 

A.2. L‘hostilitat de l'Estat Espanyol a la voluntat del poble català  
 
 Però cap d'aquelles expectatives s'ha acomplert. No es pot elaborar una ponència 
estratègica per als propers quatre anys sense estudiar les causes d'aquest fracàs. Es va 
voler ignorar el retrocés a les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2006 i la caiguda 
va ser molt més forta a les eleccions municipals. Novament es va voler maquillar la 
caiguda del 50% a les grans ciutats, i a les eleccions espanyoles hem passat de 8 a 3 
diputats. Un fracàs tant estrepitós hauria provocat la dimissió dels seus responsables en 
qualsevol partit democràtic de la resta d'Europa. En canvi a ERC la ponència estratègica 
de la direcció continua ocultant la realitat i pretén continuar com si no hagués passat res i 
mantenir la mateixa línia que ens ha enfonsat.  
 
 En aquests quatre anys s'ha fet patent la voluntat de l'Estat Espanyol de reduir els 
Països Catalans a províncies. Quan el Parlament de Catalunya va expressar la seva 
voluntat en l'Estatut d'Autonomia del 30 de setembre, totes les grans institucions estatals, 
des de l'Estat Major de l'Exèrcit al Defensor del Poble, passant pel Governador del Banc 
d’Espanya, el President del Poder Judicial, els representants de les Reials Acadèmies i 
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tota mena d'organismes públics van demostrar el seu determini de reduir-nos a unes 
comunitats autònomes de règim comú. I aquesta voluntat preval a dia d’avui.  
 

A.3. El fracàs del nou Estatut mostra els límits de la Constitució de 1978  
 
 La retallada de l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i la total 
intranscendència dels nous Estatuts del País València i les Illes Balears assenyalen els 
límits de la Constitució Espanyola sobre les llibertats nacionals. Aquests topants són 
inacceptables perquè no reconeixen el nostre dret a l'autodeterminació, ni els nostres 
drets històrics com a nació; ens sotmeten a l'espoli econòmic continuat en nom d'una 
solidaritat forçosa; ens imposen un model de mitjans audiovisuals centralitzats per tot 
l'Estat i en espanyol que amenaça la supervivència de la nostra llengua i cultura.  
 
 Els esdeveniments al País Basc demostren, també, els límits de la Constitució de 
1978 en una situació política molt més crispada que als Països Catalans:  
 

a) El refús frontal del Congrés dels Diputats a debatre la proposta de nou Estatut 
d'Autonomia aprovat pel Parlament del País Basc. 
 
b) El fracàs del procés de negociació iniciat amb la declaració de treva permanent 
d'ETA encallat per la negativa de l'Estat Espanyol a reconèixer el dret a 
l'autodeterminació del País Basc.  

 
 La conclusió és que l'etapa federal prevista al Congrés de Lleida és impossible.  
 

A.4. Les amenaces de la pèrdua de la identitat nacional i de la decadència 
econòmica  
 
 L'Estatut retallat del 2006 i la Constitució Espanyola de 1978 no permeten afrontar 
els grans reptes de la globalització econòmica, la integració dels milions d'immigrants 
extracomunitaris i de l'impacte del model audiovisual espanyol en els nostres sistemes de 
valors i la nostra llengua. L'actual règim monàrquic no permet la supervivència dels 
Països Catalans com a nació amb una identitat i llengua pròpia i com a societat industrial 
avançada, i ens condemna a la decadència lenta, la provincialització i la desaparició com 
a nació.  
 
 L'observació atenta dels resultats d'aquests darrers trenta anys ens proporciona 
una resposta dolorosa: la nostra nació està “amenaçada d'extinció” si continua amb la 
rutina institucional com fins ara. I si no reacciona des d'ara mateix molt aviat pot entrar en 
la fase “en vies d'extinció”. Sortosament no hi hem arribat i encara és possible l’única 
reacció que ens pot treure de la decadència nacional: la lluita per la independència.    
 
 La denúncia dels perills que amenacen la nostra identitat nacional era titllada de 
catastrofisme pels partits polítics i mitjans de comunicació constitucionalistes. Mentrestant 
l'aeroport del Prat repetia les aglomeracions tercermundistes de cada estiu; a 
començaments d'agost les autopistes catalanes de peatge es veien obligades a obrir les 
barreres a causa dels embussos; una setmana més tard barris sencers de Barcelona es 
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quedaven sense electricitat i la ciutat s'omplia de generadors; a la tardor es col·lapsava el 
serveis de rodalies de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat  al Baix Llobregat; 
mentrestant la sequera anava buidant els embassaments catalans mentre el Govern no 
feia res per no perjudicar els resultats del PSOE a les eleccions de març del 2008. El 
discurs triomfalista va fer que 350.000 catalans “autoflagelats” es quedessin a casa i ERC 
passes de 8 a 3 diputats, mentre que el PSC-PSOE, responsable de la retallada de 
l'Estatut i del col·lapse de les infraestructures, tingués els millors resultats de la història.   
 

A. 5. La incapacitat d'ERC de respondre a l'ofensiva espanyola i a les 
amenaces nacionals 
 

A.5.a. Abisme entre la base social d'ERC i la direc ció del partit 
 
 ERC no ha estat a l'alçada que requeria la resposta espanyola a l'Estatut del 30 de 
setembre de 2005. Des de la formació del primer tripartit s'ha produït un allunyament 
progressiu entre la base social i la direcció d'ERC. Aquesta distància es va fer patent en el 
debat de l'Estatut: a mida que s'anava retallant, creixia el refús de la part més conscient 
del nostre poble. En canvi la direcció d'ERC prioritzava la permanència al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Per això el Conseller en Cap es pronunciava pel “sí crític” el 
mateix diumenge de gener de 2006 en què es feia públic el pacte Zapatero-Mas. El 18 de 
febrer de 2006 centenars de milers de persones es van manifestar “Pel Dret a Decidir” i 
s'evidenciava l'abisme obert entre els dirigents d'ERC i els seus electors.  
 
 Les Assemblees Territorials del nostre partit van obligar a rectificar l'acord de la 
Comissió Executiva que propugnava el “nul polític” en el referèndum de l'Estatut i va 
imposar-se el “no”. Tot i així els senadors d'ERC van permetre l'aprovació de l'Estatut 
retallat amb la seva abstenció. Amb aquest gest la nostra campanya pel “no” al 
referèndum va perdre tota credibilitat: enviàvem  el missatge que l'Estatut, malgrat la 
retallada, suposava un avenç. Els resultats van estar en consonància amb aquesta 
contradicció: gran part del nostre electorat es va abstenir.        
 

A.5.b. Lectura equivocada dels resultats del referè ndum i el segon tripartit 
 
 Els mals resultats al referèndum van reforçar la convicció dels dirigents d'ERC que 
l'abisme no era entre la direcció i l'electorat, sinó entre les bases polititzades del partit i els 
nostres electors. Es reforçava la seva convicció que la societat catalana era “acomodatícia 
i desmobilitzada” mentre que els militants són una minoria “autoflagelada” que viu en una 
irreal “Catalunya víctima”.  
 
 Aquest pensament de fons va determinar el pacte exprés que va portar a la 
formació del segon tripartit i l'elecció de José Montilla com a President de la Generalitat.  
ERC portava a la màxima dignitat del Principat al primer polític socialista que havia trencat 
la unitat de les forces polítiques catalanes al voltant de l'Estatut del Parlament. L'endemà 
mateix de la seva aprovació havia anunciat que els diputats socialistes catalans a Madrid 
presentarien un bloc d'esmenes per tal de retallar-lo. La direcció d'ERC, que només havia 
perdut dos diputats en relació a les eleccions de 2003, va mantenir l'aposta estratègica del 
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Congrés de Lleida, però en unes condicions totalment diferents de les previstes el 2004. 
Conscient d'això va evitar convocar les Assemblees Territorials com s'havia fet amb el 
primer tripartit. 
 

A.5.c. El contrast entre les mobilitzacions sobiran istes i la davallada electoral  
 
 Però gran part de l'electorat republicà no va compartir aquesta decisió i va entendre 
que a la direcció d'ERC només li interessava estar al Govern a qualsevol preu. La 
conseqüència va ser la forta davallada de les eleccions municipals, especialment greu a 
Barcelona i l'àrea metropolitana. La disminució de vots es va compensar amb un 
increment de càrrecs electes gràcies al fet que s'havien presentat moltes més 
candidatures a poblacions petites. La direcció va aprofitar aquest fet per minimitzar la 
pèrdua de suport popular i va continuar com si no hagués passat res. És més, va aprofitar 
l'increment de regidors i el pacte amb els socialistes per a presidir les Diputacions de 
Girona i Lleida on som minoritaris. La primera disposició que va publicar la Diputació de 
Girona amb el nou president va ser incrementar el seu sou un 50%.  
 
 La direcció elegida en el Congrés de Lleida continuava tancada en el seu món 
oficial i l'abisme entre el partit i la nostra base social continuava incrementant-se. El 
col·lapse de les infraestructures va portar a la manifestació sobiranista de l’1 de desembre 
de 2007, amb més manifestants encara que l'anterior. En canvi tres mesos més tard la 
nostra direcció, satel·litzada pel pensament socialista, va ser incapaç de mobilitzar el 
nostre electorat i de 650.000 vots vàrem passar a menys de 300.000. No es pot elaborar 
una estratègia per als propers anys ignorant aquests fets incontestables i substituint-los 
per Baròmetres d'Opinió Pública del CEO.  
 

A.5.d.  La pitjor reacció al fracàs electoral: les baralles entre els màxims 
dirigents 
 
 En qualsevol altre país amb democràcia consolidada la pèrdua del 60% de 
l'electorat hauria comportat la dimissió dels responsables d'aquest fracàs. Doncs en el cas 
d'ERC passa el contrari: el que encapçalava la campanya que ha reduït de 8 a 3 diputats 
es presenta com a candidat a Secretari General. I el Secretari General l'endemà del 
daltabaix corre a presentar-se com a salvador del partit i cap de llista a les properes 
eleccions al Parlament, donant a entendre que tota la culpa de la davallada d'ERC era del 
President del partit.  
 
  Aquesta incapacitat d'estar a l'alçada de les circumstàncies aprofundirà l'abisme 
entre ERC i la nostra base social, amb uns resultats encara més catastròfics en el proper 
cicle electoral, que pot començar molt abans del que està previst. Perquè en les properes 
setmanes es plantejaran temes tant transcendentals per al nostre futur com el 
finançament de la Generalitat i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut que 
poden posar a prova la solidesa del segon Govern Tripartit. I si ERC continua com a 
convidat de pedra en els temes decisius per no posar en perill la seva permanència en el 
Govern, la fractura amb el nostre electorat creixerà encara més.    
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B.  Eixos polítics i estratègics de la renovació d' ERC 
 

B.1. La proclamació unilateral de la República Catalana 
 
 Un cop ha quedat clar que no és possible l'etapa federal dins la Constitució 
Espanyola cal establir l'estratègia que ens ha de portar a la declaració unilateral de la 
independència. Els processos d’autodeterminació són sempre unilaterals. El Regne 
d'Espanya no reconeixerà mai el dret a l'autodeterminació, ni ara, ni el 2014, ni mai. Per 
tant no té sentit plantejar d'aquí a sis anys una batalla política prèvia a la proclamació de 
la República Catalana en què una majoria pluripartidista del Parlament de Catalunya faci 
un gest reclamant a l'Estat Espanyol un referèndum d'autodeterminació o decideixi 
convocar-lo pel seu compte. 
 
  El full de ruta és simple: 1) Aconseguir una majoria absoluta d'ERC o d’ERC amb 
altres forces que defensin la independència; 2) Proclamació de la República Catalana al 
Parlament; 3) Convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació que ratifiqui o no la 
decisió del Parlament; 4) Tramesa de delegacions al Regne d'Espanya, la Unió Europea i 
les Nacions Unides per negociar els detalls del procés.  
 
 Aquest és el procediment quan un Estat nega el dret a l'autodeterminació i que s'ha 
seguit a Montenegro. La proclamació de la República Catalana ha d'anar acompanyada 
de la multitud més gran de la nostra història al Parc de la Ciutadella i totes les televisions 
del món han de retransmetre l'acte en directe. Aquesta massiva mobilització popular és 
imprescindible per demostrar al món la nostra determinació i com a dissuasió davant 
actuacions de l'Estat Espanyol. 
   
 El full de ruta és clar, però no fàcil. ERC ha de treballar sense descans per 
esdevenir la majoria social i política a cada un dels Països Catalans, tenint en compte que 
la situació nacional és diferent entre ells, i per tant l’estratègia a seguir difereix en funció 
del territori. Aquesta majoria social ha d’incloure assalariats, autònoms, empresaris, 
pagesos, etc. La nostra estratègia ha de centrar-se a aconseguir aquesta majoria. No 
podem partir de la idea implícita segons la qual mai deixarem de ser minoritaris, i per tant 
la nostra funció és forçar l'actuació dels altres partits. No hem de forçar cap actuació de 
ningú; hem de guanyar-los a les urnes.  
 
 

B.2.a. Contrastar els projectes de futur de la Repú blica Catalana i del Regne 
d'Espanya 
 
  Sabent que es necessita una majoria absoluta per proclamar la República 
Catalana la gran qüestió estratègica és com s'hi arriba. La societat catalana és 
sociològicament diversa i s'hi manifesten nombrosos processos socials, culturals i 
generacionals contradictoris. Aquesta situació fa que el procés per la independència no es 
pugui fonamentar només en la identitat nacional trepitjada per l'Estat opressor. Per tant la 
clau és la solidesa del projecte de futur del republicanisme català enfront de l’oferta dels 
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constitucionalistes espanyols, capaç de guanyar voluntats a tots els sectors socials.  
 
 El projecte de país independent implica totes les principals estructures que 
determinen la marxa històrica d'un poble. En tots els àmbits les diferències són abismals 
entre l'oferta espanyola i l'oferta catalana sobirana: en qualitat democràtica; en ordenació 
territorial, mediambiental, urbanística i d'habitatge; en economia productiva i benestar 
social; en mitjans de comunicació i valors culturals; en educació; i en  general en tots els 
aspectes de la societat.  
  
 Per fer visible l'existència de dos projectes polítics, econòmics, socials i culturals, 
en definitiva dos projectes nacionals antagònics, en els propers anys ERC ha d'estructurar 
la seva estratègia al voltants d'uns eixos polítics i estratègics bàsics.  
 

B.2.b. La denúncia de l'espoli fiscal, model d'eix polític i estratègic 
 
 L'any 1993 ERC va engegar una campanya pel Concert Econòmic amb centenars 
d'actes arreu del país que van culminar amb 100.000 persones al Parc de la Ciutadella. 
Des d'aleshores la denúncia de l'espoli econòmic s'ha convertit en un dels principals eixos 
polítics del nostre partit i ha permès sumar molts catalans vers el sobiranisme. La resta de 
forces polítiques, tant CiU com PSC-PSOE, ignoraven el problema. Però, com que el 
problema és real, la preocupació pel dèficit fiscal s'ha acabat imposant: l'han tractat els 
economistes, els centres d'estudis i les institucions empresarials, i ha esdevingut un fet 
incontrovertible per a tota l'opinió pública catalana. La denúncia de l'espoli és una mostra 
d'èxit d'un eix polític i estratègic de llarga durada llançat per ERC.  
 
 La línia estratègica d'ERC ha de basar-se en la repetició de l'exemple de l'espoli 
fiscal en  tots els eixos polítics i estratègics del projecte independentista. Uns eixos que 
com la denúncia de l'espoli fiscal poden donar coherència a la nostra política durant 
dècades. Cada un d'aquests eixos ha d'incorporar un nombre cada vegada més gran de 
ciutadans al procés històric de la República Catalana; ha de mobilitzar-los i enquadrar-les 
en organitzacions d'obediència catalana; ha de fonamentar denúncies i reivindicacions 
enfront de l'Estat Espanyol; ha d'estructurar els programes d'ERC quan estigui a l'oposició 
i convertir-los en accions de govern quan ERC arribi al poder.  
  
 Els principals eixos polítics i estratègics que han de portar-nos a la majoria social 
són els:  
 

1) (B.3.) La democràcia de qualitat, l'esperit de la nació catalana 
2) (B.4.) La defensa de la Terra i la seva ordenació 
3) (B.5.) La defensa de la nostra economia, fruit exclusiu del nostre treball 
4) (B.6.) La justícia social 
5) (B.7.) La nostra llengua i cultura, amenaçades pel model audiovisual espanyol 
6) (B.8.) Política és pedagògica, contra el fracàs escolar 
7) (B.9.) Gestió i integració de la immigració  

 

B.3.  La democràcia de qualitat,  l'esperit de la nació catalana  
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B.3. a. La Constitució de 1978, un succedani de dem ocràcia 
 
 Reivindicar la democràcia de qualitat enfront dels dèficits democràtics del règim 
monàrquic constitucional espanyol és el primer eix estratègic per a ERC. Onze juristes, 
nomenats pel PP i el PSOE, després de denigrants recusacions mútues, s'atreveixen a 
esmenar el que van aprovar 1.899.897 ciutadans de Catalunya en referèndum.  
 
 La retallada de l'Estatut demostra que el poble català no havia d'haver legitimat mai 
la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut de 2006. La legitimació de la monarquia 
constitucional per la majoria de forces polítiques catalanes és la principal causa del declivi 
del catalanisme polític. El nacionalisme va irrompre en la lluita política perquè combatia 
per les llibertats nacionals contra el sistema bipartidista corrupte, caciquil i clientelar de la 
Restauració. Les diferències ètiques i de projecte de país entre els partits monàrquics i els 
partits catalans eren abismals i van permetre la substitució dels partits espanyols a 
Catalunya. En la monarquia borbònica reinstaurada per Franco els partits catalans no han 
ofert una democràcia de més qualitat, amb més accent en el servei públic, el civisme, la 
responsabilitat, sinó que han assimilat els pitjors vicis de la falsa democràcia espanyola.  
 

B.3.b.  Identitat nacional i llibertat 
 
Sense el discurs democràtic autèntic i la seva tensió ètica constant el projecte nacional 
català perd la superioritat moral que li va permetre escombrar els partits espanyols el 
1907.  Quan el catalanisme, de forma activa o passiva, legitima el succedani de 
democràcia de la monarquia postfranquista, trenca aquest lligam entre democràcia 
autèntica i catalanitat. Esdevé una força política com les restants, amb la única 
característica del seu àmbit català.  
 

B.3.c. Compromisos polítics per aprofundir la democ ràcia 
 
 Reivindicar la República Catalana com l’única manera d'instaurar una autèntica 
democràcia esdevé un eix estratègic central.  Aquest republicanisme no pot mantenir-se 
com una qüestió teòrica, sinó que s'ha de traduir en compromisos polítics: 
 

B.3. c.1. Dret a l'autodeterminació 

 
 El Dret a l'Autodeterminació delimita el territori i els seus ciutadans que 
expressaran la voluntat col·lectiva és la primera llibertat, prèvia a tota democràcia 
autèntica. És el fonament de l'ordre internacional democràtic perquè és l'alternativa 
pacífica al Dret de Conquesta. El fet que la Constitució Espanyola negui el Dret a 
l'Autodeterminació és un dèficit democràtic de primer ordre. Tots els partits democràtics 
que van lluitar contra el règim militar franquista defensaven el dret a l'autodeterminació de 
la nació catalana, inclòs el PSOE.  
 
 Però no admetran mai el nostre dret a l'autodeterminació i nosaltres no podem 
endinsar-nos en una batalla inútil si intentem que aquest reconeixement sigui previ a la 
declaració d'independència. La llei de consultes populars que permet l'actual Estatut 
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només afecta a temes sobre els que la Generalitat tingui competències i requereix 
l'aprovació prèvia del Govern Espanyol. En un estat de tradició democràtica autèntica com 
Canadà o el Regne Unit una consulta popular prèvia té sentit. Però no al Regne 
d'Espanya en què la proclamació de la República Catalana haurà de precedir a la 
convocatòria del referèndum d'autodeterminació. Aquest es farà contra la voluntat 
espanyola si es combina la pressió interna amb la pressió internacional. 
 
   Cal reorientar la commemoració dels 300 anys de la caiguda de Barcelona el 1714 
per denunciar l'annexió de l'antiga Corona d'Aragó al Regne de Castella apel·lant al “dret 
de conquesta”. Els tres segles de la nostra derrota ha de servir per posar de manifest la 
falsedat de la unió espanyola fruit de l'amor dels Reis Catòlics. Hem de ressaltar davant la 
comunitat internacional i davant els espanyols que no va ser una fusió voluntària, a 
diferència de la unió d'Escòcia amb Anglaterra votada pel Parlament escocès, sinó una 
conquesta militar contra la nostra voluntat. I a la derrota li va seguir un règim d'ocupació 
militar encapçalat pels “capitans generals”, que nomenaven tots els càrrecs polítics fins al 
darrer llogarret. Al cap de 100 anys el Regne de Castella va canviar el seu nom pel 
d'Espanya, que abastava totes les colònies de Castella. I aquesta annexió ha tingut 
l'oposició del poble català de manera que l'exèrcit espanyol ha hagut d'establir dictadures i 
guerres civils per reprimir, bombardejar i envair repetidament els nostres països al llarg 
dels segles XIX i XX.   
 

B.3.c.2. Institucions opaques, lleis electorals i p artits polítics 

 
  El règim actual atorga als partits polítics l'exclusiva de la representació popular. Els 
ciutadans no poden elegir els seus representants, només poden introduir a les urnes 
paperetes de partits polítics. Aquests són organitzacions opaques, en les quals no hi ha 
debat i els càrrecs electes se sotmeten a una disciplina rígida.  
  

ERC ha de defensar mesures de radicalitat democràtica per a les institucions que 
aspiri governar i tinguin competències com:  

 
− Una llei electoral que permeti votar persones, elimini les llistes tancades i respecti 

la territorialitat.  
 

− Elecció directe en totes les institucions i eliminació del sistema d'elecció indirecte 
de càrrecs a Diputacions, Consells Comarcals, Districtes. 

 
− Limitació de mandats en els càrrecs públics de totes les institucions.  

 

B.3.c.3. Funció pública i “servei públic” 

 
 Aquest sistema de partits ha reforçat la tradicional opacitat i irresponsabilitat de 
l'administració pública espanyola, amb el seu sistema d'oposicions, escalafons tancats, 
jerarquia i autoritarisme implícit. Els nivells més alts dels cossos burocràtics espanyols es 
barregen amb les grans empreses espanyoles provinents dels antics monopolis estatals i 
amb el Govern Espanyol, constituint amb aquestes tres potes l'oligarquia espanyola.  
 
 En conjunt les administracions públiques espanyoles formen un enorme bloc 
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corporatiu absolutament ineficaç en les funcions més essencials, com la justícia on 
s'acumulen els retards i les sentències sense executar, en la policia, en l'ensenyament, en 
la sanitat, etc. Aquest bloc corporatiu troba en la ideologia de la “unitat d’Espanya” la seva 
legitimació darrera; i en el separatisme l'enemic interior que sempre han necessitat per 
cohesionar la seva societat.  
 
  Davant d'aquesta situació, tenint present les escasses competències que la legalitat 
vigent atorga a les Comunitats Autònomes, ERC ha de propugnar la reforma en 
profunditat de la funció pública catalana, d'acord amb les conclusions del Llibre Blanc 
sobre la Funció Pública elaborat en el primer govern tripartit. 
 

B.3.c.4. Els partits polítics i els mitjans de comu nicació    

 
 L'ajornament del nomenament del director de la Corporació Catalana de Mitjans de 
Comunicació ha estat l'últim episodi de l'antidemocràtica relació entre els partits polítics i 
els mitjans de comunicació públics i privats. En aquest apartat ERC ha de propugnar amb 
fermesa:  
 

− La independència real dels mitjans de comunicació públics al nivell dels països més 
avançats, més enllà de legislacions que són desnaturalitzades a la pràctica 
 

− Un nou sistema transparent de subvencions als mitjans de comunicació privats, 
basat en la realització d'actuacions d'interès públic 

 

B.4. Defensa i ordenació de la Terra  
 

B.4.a. La continuïtat de l'urbanisme franquista 
 
 Aquest eix estratègic és fonamental perquè afecta temes vitals del país, com 
l'aigua, l'energia, l'agricultura, la indústria, els serveis i en general totes les activitats 
econòmiques, les propietats individuals i els drets col·lectius de cada àmbit territorial. A 
més la Terra, el territori històric dels catalans des de fa segles, és el fonament de la nació 
catalana; sense Terra seríem una minoria nacional, no una nació. L'ordenació territorial, 
mediambiental i urbanística afecta tots els habitants dels Països Catalans i provoca 
conflictes d'interessos greus. Però les solucions exigeixen plans i projectes que impliquen 
dècades per aplicar-los. Per tant és necessària una àmplia visió en l'espai i en el temps. 
  
 Amb el règim actual els desequilibris territorials, mediambientals i urbanístics s'han 
incrementat, a sobre de la situació del “desarrolisme” franquista. S'ha continuat 
concentrant l'activitat econòmica en les grans àrees metropolitanes i la costa, mentre 
continuava el despoblament de la resta, amb un greu impacte al medi natural. Una altra 
conseqüència ha estat el preu de l'habitatge, que ha deixat una àmplia capa de la població 
sense possibilitats d'accedir-hi.  
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B.4.b. La prepotència tecnocràtica i la resistència  a les agressions territorials 
 
 Ha continuat la prepotència tecnocràtica de les administracions i de les grans 
companyies de serveis públics (electricitat, aigua, constructores, etc) en l'ordenació del 
territori. Contra aquestes pràctiques han esclatat arreu del país grups de resistència a 
moltes d'aquestes agressions. Davant la manca de transparència dels poders públics 
aquesta resistència sovint ha apel·lat més a emocions com la desconfiança, que al debat 
amb dades. Però la nostra geografia demostra fins a quin punt la desconfiança tenia uns 
fonaments sòlids. Tots els partits polítics quan han estat a l'oposició han donat suport a les 
protestes amb l'única intenció de guanys electorals. Després volen desqualificar els 
moviments de protesta, titllant-los de formar part d'una suposada “cultura del no”. 
Simplement es tracta de la reacció a la prepotència tecnocràtica dels dirigents polítics i 
econòmics que no tenen una cultura democràtica de negociació dels conflictes.   
 

B.4.c. L'ordenació territorial republicana 
 
 El republicanisme català té una importantíssima tradició de planificació territorial i 
urbanística que comença amb Ildefons Cerdà i arriba fins el President Macià. En contrast 
amb aquesta tradició, en els darrers anys ERC no ha tingut una política ben articulada 
d'ordenació territorial i urbanística. L'independentisme només es guanyarà el respecte de 
tots els ciutadans si és capaç de trencar la retroalimentació entre la prepotència 
tecnocràtica i l'anomenada “cultura del no”. Per superar aquesta dinàmica ha de 
desenvolupar dues facetes: 
 

B.4.c.1. Una visió general i a llarg termini de l'o rdenació territorial de cada un dels Països Catalan s.  

 
Aquesta visió no ha d'estar satel·litzada pel pensament dominant, centrat en les 
necessitats de grans infraestructures al voltant de Barcelona com el port, l'aeroport,  el 
TGV. La visió republicana ha de tenir altres models que tinguin present que els nostres 
països són muntanyosos i ha de prioritzar el reequilibri del conjunt del territori català.  

 
 Aquesta visió s'ha de concretar en: 
 

− Una política en infraestructures i grans equipaments destinats a revitalitzar les 
comarques deprimides i descongestionar les saturades. 

 
− Una planificació urbanística general de tot el territori.   
 
− Una planificació a llarg termini de les principals necessitats en els serveis bàsics 

com l'aigua, l'energia, els transports i les comunicacions.  
      

 Aquesta ordenació territorial exigeix la redistribució del poder territorial sobre 
aquestes matèries (ajuntaments, comarques, vegueries, etc.). Sense una simplificació i 
delimitació de competències i un repartiment de recursos fiscals és impossible canviar 
l'actual dinàmica de destrucció mediambiental i de concentració en les grans àrees 
metropolitanes.    
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B.4.c.2. La gestió democràtica del conflictes.  

 
  L'eix territorial, mediambiental i urbanístic continuarà generant molts conflictes en 
els propers anys. ERC ha de superar l'ambivalència de l'etapa actual en la qual pretén 
estar alhora en les accions de protesta contra l'ordenació salvatge del territori i estar en un 
govern amb tots els vicis de falta de transparència de la tecnocràcia. Per fer-ho necessita 
un model territorial alternatiu en totes les seves dimensions i una cultura de gestió 
democràtica dels conflictes.  
  
 La gestió democràtica dels conflictes parteix d'una primera etapa de confrontació 
entre els promotors privats o públics d'un determinat projecte amb incidència greu sobre el 
territori i els moviments que s'hi oposen. Després de la confrontació s'hauria d'entrar en 
una segona fase de negociació en la que cada part exposa els seus arguments i les seves 
dades. En aquesta fase la transparència és fonamental perquè tota l'opinió pública es 
formi una idea clara dels avantatges i els inconvenients de cada solució. Aquesta 
transparència és el que més falta en el règim actual, on predomina la manipulació i la 
desqualificació, enfront de l'objectivació i la quantificació de les diferències. Finalment s'ha 
d'arribar a una fase resolutiva, perquè cal prendre decisions i no deixar podrir els 
conflictes; en cas de continuar el desacord els ciutadans s'han de pronunciar votant.    
  

B.5.  La defensa de la nostra prosperitat econòmica, fruit exclusiu del nostre 
treball 
 

B.5.a. El factor humà, la causa única de la prosper itat catalana 
 
 Denunciar l'espoli fiscal de més del 10% del nostre PIB ha de continuar sent un eix 
estratègic d'ERC, perquè els nostres impostos ens són indispensables per sobreviure com 
a país avançat en l'economia globalitzada. Cal insistir que els diners dels nostres impostos 
són diners nostres i constitueixen una part decisiva del nostre estalvi col·lectiu. Els Països 
Catalans no tenen grans recursos naturals que expliquin el seu nivell econòmic i per això 
no es pot dilapidar l'estalvi que representa la recaptació fiscal.  
 
 Carles Pi-Sunyer, alcalde de Barcelona d'ERC als anys 30, va mostrar al seu llibre 
“L'Aptitud Econòmica de Catalunya”, que la prosperitat catalana al llarg dels segles només 
s'explica pel “factor humà”, per la capacitat d'iniciativa, de treball i d'estalvi dels catalans. 
Carles Pi-Sunyer també va ser un dels primers economistes que es va preocupar per les 
balances econòmiques entre Catalunya i l'Estat espanyol. Tot el benestar econòmic català 
es deu només a nosaltres mateixos, i el factor humà i el desenvolupament d’una veritable 
igualtat d’oportunitats és clau per afavorir l’ascensor social en una societat catalana 
meritocràtica. 
 

B.5.b. La descapitalització de l'economia catalana i la globalització 
 
 En la situació actual d'alta pressió tributària i de pertinença a la Unió Europea i amb 
l'euro com a moneda no hi ha cap mena de compensació comercial ni monetària a l'espoli 
fiscal. Cap economia pot suportar la descapitalització que representa perdre cada any el 
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10% del PIB. El finançament exterior explica el gran “boom” econòmic dels darrers anys 
basat en la construcció i el turisme. Però l'economia productiva ha quedat estancada com 
ho demostren el dèficit del 10% del PIB de la balança de pagaments. S'ha desenvolupat 
un creixement especulatiu contrari a l'aptitud econòmica catalana basada en el treball i 
l'estalvi: era molt més rendible invertir en terrenys i habitatges que construir fàbriques. 
Aquest model ha produït llocs de treball de baixa qualitat i una economia de baixa 
productivitat. A més, en un moment econòmic com l’actual de crisi econòmica disposar de 
sobirania fiscal permetria no només eliminar el dèficit fiscal sinó també realitzar una 
política social i econòmica adaptada al moment actual. 
 

B.5.c. Espoli fiscal i la manca de l’Estat Català d el Benestar   
 
 A més de causar la decadència econòmica catalana l'espoli fiscal provoca les greus 
deficiències que els serveis públics de l'Estat del Benestar tenen als Països Catalans. El 
percentatge que les despeses en educació, sanitat, pensions i assistència social 
representen sobre el PIB és dels més baixos dels països europeus amb el mateix nivell 
industrial que el nostre. Els Governs autonòmics gestionen l'ensenyament, el sistema 
sanitari, els serveis socials, i tenen milers de mestres, professors, metges, infermeres, i 
d'altres funcionaris. Però no existeix l'Estat Català del Benestar, sinó que les dues 
Generalitats i el Govern Balear gestionen com a entitats subcontractades l'Estat Espanyol 
del Benestar a casa nostra. Els elements essencials del sistema, com el finançament o el 
règim de la funció pública estan determinats per l'Estat Espanyol.  
 
Aquest va traspassar tots els serveis bàsics a les Comunitats Autònomes de la mateixa 
manera que les grans empreses externalitzen bona part de la seva producció, però 
mantenen les fonts d'ingressos. D'aquesta manera els ingressos de l'Estat Espanyol s'han 
incrementat anualment més del 10%, mentre que ha transferit increments pels serveis 
socials bàsics del 5%. A més, la distribució de les quantitats transferides a les Comunitats 
Autònomes de règim comú segueix criteris arbitraris que sempre han perjudicat els Països 
Catalans. El resultat ha estat per un costat les llistes d'espera en la sanitat, baixos nivells 
d'inversió en ensenyament i recerca, etc. Per l'altre, l'endeutament de les Generalitats i el 
Govern Balear.       
 

B.5.d. La lluita contra l'espoli fiscal 
 
 ERC ha de tornar a encapçalar la lluita contra l'espoli fiscal. No pot al·legar que ja 
va oposar-se al pacte Mas-Zapatero a l'hora d'establir el sistema que consta a l'Estatut. 
No pot  inhibir-se quan es negocia el finançament de la Generalitat de Catalunya i deixar 
que el Conseller d'Hisenda se'n responsabilitzi quasi en exclusiva. ERC no pot esperar al 
final de la negociació per fer-ne una valoració, que ja s'anuncia que serà insuficient fins 
que no s'aconsegueixi el Concert Econòmic. Aquesta actitud desentesa és inacceptable 
quan es forma part d'un Govern; quin sentit té formar part d'un Govern que no pot portar a 
terme el seu programa perquè no té el finançament mínim indispensable?    
 
  ERC ha de tornar a encapçalar la lluita per un finançament just, mobilitzant la 
societat catalana que també assisteix inhibida a l'actual negociació. No podem tancar 
l'expedient limitant-nos a dir que l'any 2010 no pactarem amb cap partit que no reclami el 
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Concert Econòmic. La societat catalana exigeix un posicionament molt més compromès 
d'ERC, i només una actitud molt més ferma al Govern i més activa al carrer ens tornarà la 
confiança dels ciutadans.  
 

B.6. La justícia social 
 

B.6.a. Les estructures socials catalana i espanyola  
 
 L'estructura social catalana no ha evitat que hagin existit al llarg de la història greus 
situacions d'injustícia social, sobretot amb la industrialització i l'increment de població: 
explotació salarial, manca d'habitatge, manca d'assistència mèdica i d'assegurances de 
malaltia, absència de sistema públic de pensions, falta d'assegurança d'atur, etc. A 
l'Europa contemporània moltes d'aquestes mancances s'han resolt amb la creació de 
sistemes públics de protecció social. Als Països Catalans també s'ha bastit un Estat del 
Benestar, però com a part de l'Estat del Benestar espanyol. En l'apartat de l'espoli fiscal ja 
hem assenyalat algunes de les conseqüències de no disposar d'un Estat del Benestar 
propi.  
 
 Denunciar la manca d'un Estat del Benestar propi i les injustícies socials que es 
mantenen al Països Catalans ha de ser un eix estratègic d'ERC. El poble català ha tingut 
sempre un agut sentit de la justícia social i ERC des de la seva fundació ha estat un 
exponent d'aquest sentit. El President Companys va destacar com a advocat laboralista i 
com a defensor dels pagesos rabassaires. Moltes d'aquestes injustícies no s'han resolt 
amb el sistema de protecció social. Així les diferències entre els preus agraris en origen i 
els preus que paguen els consumidors; els preus de l'habitatge tant de lloguer com de 
compra; el 30% de contractes temporals que representa la temporalitat més alta d'Europa; 
uns salaris bastant més baixos que la resta de països europeus mentre els preus de 
subministraments bàsics com l'aigua, l'electricitat, les trucades telefòniques, són un 20% 
més cars; ser dels països d'Europa on el salaris representen un percentatge més baix de 
la Renda Nacional, mentre els beneficis empresarials tenen la participació més alta.  
 

B.6.b. Estats petits i cohesió social 
 
 Els països del nord d'Europa són les societats on hi ha menys injustícies socials de 
tot el planeta, a la vegada que tenen unes de les economies més avançades. També són 
els països amb una democràcia de més qualitat i amb un nivell més baix de corrupció a 
les institucions públiques. Aquesta confluència de factors no és casual: la democràcia és 
més directe als països petits i evita més situacions injustes, que també xoquen amb l'alt 
nivell ètic del país. Els Estats grans són molt més complicats i difícils de controlar, els 
imperatius morals es difuminen i d'això se n’aprofiten les minories oligàrquiques.  
 
 Però a més en aquests estats hi ha una clara distinció entre la justícia social i 
l'assistencialisme estatal. La justícia social implica l'equilibri moral entre els drets i els 
deures i suposa l'acompliment dels seus deures per part de qui reclama drets. En aquest 
sentit l'exigència de justícia social es diferencia de l'assistencialisme que és la reclamació 
de l'ajuda incondicional de l'Estat sense una contraprestació prèvia a la col·lectivitat.  
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B.6.c. El model català d'Estat del Benestar 
 
 La societat catalana, com a país industrial obert a la competència internacional 
necessita un model propi d'Estat del Benestar i de justícia social, que no pot ser l'espanyol 
que respon a una altra estructura social i productiva. El model català d'Estat del Benestar 
no pot ser estàtic, sinó dinàmic. S'ha de basar en el funcionament de l'ascensor social que 
és un tret característic de les societats més avançades i ha estat un element distintiu de 
l'estructura social catalana respecte a l'espanyola. Per assolir aquesta mobilitat i renovació 
social cal un sistema educatiu que formi persones amb esperit d'iniciativa. També cal un 
sistema financer obert que arrisqui amb els nous emprenedors i que els poders públics no 
penalitzin les noves iniciatives amb tràmits burocràtics inacabables, sinó, al contrari, que 
impulsi l'esperit emprenedor.  
 
 Evidentment el model català d'Estat del Benestar ha de protegir totes les persones 
en les contingències com la malaltia, la vellesa, l'atur forçós. S'han de protegir també els 
treballadors autònoms que als Països Catalans representen un percentatge molt elevat de 
la població activa. El finançament d'aquesta protecció social s'ha de fer tenint present les 
necessitat d'una economia industrial que ha d'exportar, alhora que ha de mantenir un alt 
nivell de vida per als assalariats.   
 

B.6.d. El marc català de relacions laborals 
 
 L'estructura empresarial catalana té unes característiques que exigeixen un marc 
català de relacions laborals en benefici tant dels empresaris com dels assalariats. Les 
empreses hi trobarien la flexibilitat i l'adaptació a les necessitats concretes, mentre que els 
treballadors negociarien condicions econòmiques adaptades als costos i la inflació 
catalana. Només sectors com la banca, la telefonia, els grans magatzems i d'altres 
empreses d'àmbit estatal estan interessades en un marc laboral espanyol.  En canvi tant 
el marc legal com l'organització d'àmbit estatal de patronal i sindicats fa que la majoria de 
convenis siguin d'àmbit estatal. O, al contrari, convenis propis d'empresa.  
 
 El marc català de relacions laborals implica canvis en la legislació; però sobretot la 
creació i suport a sindicats i organitzacions empresarials que no estiguin subordinats a 
organitzacions espanyoles. Aquest marc ens ha de portar en pocs anys a situacions 
laborals més homogènies com passa als països del nord d'Europa. També facilitaria la 
negociació de les condicions que han de permetre compatibilitzar horari laboral i vida 
familiar, avui distorsionats pels horaris espanyols, tan allunyats dels europeus.  
 

Igualment, en l’àmbit laboral és imprescindible habilitar els instruments normatius 
que garanteixin la igualtat efectiva de dones i homes, tant en l’àmbit laboral com en el de 
l’empresa, la investigació, la fiscalitat, la innovació i la pròpia vida política. També cal 
impulsar noves polítiques d’usos del temps com ja estan fent alguns Estats europeus, i 
assolir la plena corresponsabilitat en tots els àmbits. 
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B.7.  La llengua i cultura catalanes, amenaçades pel model audiovisual 
espanyol  
  

B.7.a. La situació de la llengua i la cultura catal ana 
 
 El règim constitucional i autonòmic vigents no han permès que la llengua catalana 
recuperés la situació que tenia l'any 1939 abans de la invasió franquista, sinó tot el 
contrari. En certs aspectes, com per exemple la música en català, es troba pitjor que a la 
mort del Dictador quan el moviment de la Nova Cançó estava en plena expansió. Una de 
les principals causes d'aquesta situació és el model televisiu i audiovisual espanyol.  
 
 El combat contra aquest model televisiu i audiovisual és un eix estratègic essencial 
per a ERC i per a tota la societat catalana perquè amenaça la supervivència de la nostra 
llengua i la nostra identitat. 
 

B.7.b. El model televisiu i audiovisual espanyol, d els més centralitzats 
d'Europa 
 
 El model televisiu i de mitjans de comunicació absolutament centralitzat de l'Estat 
Espanyol és una herència directa del règim franquista. Només la creació, l'any 1983, de la 
Corporació de Radio i Televisió de Catalunya va representar una millora de la situació de 
la llengua, però només parcial. Les anomenades televisions privades, posades en 
funcionament l'any 1986, no són tals sinó que tenen la consideració legal de serveis 
públics gestionats per empreses privades. Com a tals concessions de serveis públics 
tenen àmbit estatal sense cap mena d'obligació de respectar la llengua i la cultura 
catalanes. És més de manera premeditada les llengües peninsulars no espanyoles són 
silenciades i esdevenen invisibles per als telespectadors espanyols: mai surt ningú parlant 
en català, en basc o gallec. Els concursants catalanoparlants els obliguen a fer-ho en 
espanyol; els polítics catalans són forçats a fer declaracions en espanyol, etc. Tant les 
televisions públiques com les privades es financen amb la publicitat, fet que ha determinat 
les seves característiques de recerca de l'audiència a baix cost.   
 

B.7.c. El model televisiu dels Estats plurinacional s 
 
 Els estats democràtics que reconeixen el plurilingüisme tenen una altra estructura 
televisiva. No hi ha una televisió d'àmbit estatal en una llengua estatal creant una única 
cultura d'àmbit estatal, sinó que l'espai hertzià està fraccionat d'acord amb la realitat 
cultural de l'Estat. Els Estats pluriculturals com Suïssa o Bèlgica no hi ha un espai hertzià 
uniforme, sinó segmentat de manera que es correspon amb els territoris lingüístics. La 
República Federal Alemanya, tot i ser homogènia culturalment, la televisió pública té una 
estructura federal. 
 
 En canvi el Regne d'Espanya només ha tolerat que els Governs autonòmics tinguin 
unes emissores pròpies que en el cas de Catalunya emet en català, mentre que al País 
Valencià l'ús de la llengua pròpia és escàs, i  a les Illes Balears es troba entremig. Però no 
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ha pensat mai a fraccionar les emissions de les televisions públiques i de les 
concessionàries.  
 

B.7.d. Un model que atempta contra la llengua i ide ntitat nacional catalana 
 
 El combat contra aquest model és prioritari perquè les televisions públiques i 
privades espanyoles ens sotmeten a un procés de pèrdua d'identitat i de valors. La 
uniformitat lingüística dels mitjans de comunicació espanyols van acompanyats d'un nivell 
cultural ínfim tant a les televisions públiques com a les concessions públiques de gestió 
privada. Aquest nivell ínfim es retroalimenta amb el baix nivell educatiu i amenaça la 
transmissió del sistema de valors de la identitat nacional catalana a les noves 
generacions.  
 

B.7.e. Model audiovisual i mercat cultural (música,  cinema, llibres, videojocs, 
etc,) 
  
 Aquest model televisiu té una repercussió en cadena en tota la cultura audiovisual 
comercial que avui és l'hegemònica, sobretot entre les generacions joves. Els cantants 
més coneguts i les cançons més escoltades són les que surten promocionades a les 
ràdios i televisions espanyoles. Els llibres promoguts amb les tècniques del màrqueting 
contemporani desplacen completament les obres de la resta d'autors al marge de la seva 
qualitat. Les pel·lícules i els actors i actrius que promocionen les televisions d'àmbit 
espanyol tenen el major èxit de taquilla. D'aquesta manera el mercat cultural es decanta 
vers la producció feta en espanyol, en contra de la producció catalana.   
 
 Aquesta situació ha impedit la consolidació d'un mercat cultural de masses en 
català. La nostra llengua ha quedat reduïda a expressions d'alta cultura i li ha donat un 
caire d'elitisme cultural que, si bé li dóna prestigi i li garanteix la vida en certs àmbits, en 
canvi no facilita el seu ús social.  
 

B.7.f. Una nova política lingüística  
 

L'ús social del català està en franc retrocés, mentre que hi ha una política 
lingüística immobilista que s'inhibeix de fer complir la llei i continua fent recaure la 
responsabilitat de avanç de l'ús social del català en la militància lingüística dels ciutadans, 
no actuant per exemple en l’àmbit socioeconòmic, en el doblatge de pel·lícules, o en 
joguines sense instruccions en català. 
  

ERC ha de liderar la recuperació de la llengua catalana en tot el domini lingüístic i 
de la cultura que s'hi expressa, promovent els drets culturals i la consciència nacional i 
lingüística; vetllant per la defensa dels drets lingüístics dels catalans; impulsant 
campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana; i incentivant l’ús del català 
tant per part dels nouvinguts com dels catalanoparlants quan es dirigeixen a ells, buscant 
mecanismes per posar com a condició necessària el coneixement del català per a 
l'obtenció i renovació dels permisos de treball, establint un període transitori. Passar del 
"depèn de tu" al "depèn de tots", sobretot des del govern. 
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B.8. Política és pedagogia, contra el fracàs escolar 
 

B.8.a. El problema més greu de la nació catalana 
 
 El 30% de fracàs escolar és la punta de l'iceberg del problema més greu de la 
societat catalana. És el que condiciona de manera més crítica el nostre futur perquè 
afecta la capacitat de les noves generacions d'afrontar amb èxit tota la resta de problemes 
i amenaces. L'informe PISA mostra que estem a la cua dels països de la OCDE en 
educació, tant per l'alt percentatge de fracàs escolar, com per la reduïda proporció 
d'alumnes que estan en la part alta de les qualificacions, així com un nivell de preparació 
mediocre en les zones mitjanes.  
 
 És molt trist que una nació que havia fet dels seus moviments de renovació 
pedagògica un signe d'identitat i d'orgull col·lectiu hagi vist la degradació del seu sistema 
educatiu sense reaccionar.  
 
 La gravetat del problema indica que les causes afecten tots els aspectes de la 
societat: 1) la baixa apreciació de l'educació i la cultura en l'escala de valors col·lectiva 
que es revela en el seu prestigi social i el temps de programació que els mitjans de 
comunicació hi dediquen; 2) l'escassa atenció que una proporció de pares presten a 
l'educació dels seus fills, en part causat per les dificultats de fer compatibles els horaris 
laborals amb la vida familiar; 3) problemes greus per canvis en els rols tradicionals en les 
relacions entre pares i fills i entre professors i alumnes, i també per la inadequació de les 
expectatives que es formen els joves i la realitat laboral posterior; 4) dèficits importants en 
el sistema educatiu en tots els seus nivells, causats per la rígida estructura de la funció 
pública espanyola en la selecció de personal i la incapacitat de formar equips estables  als 
centres, per la baixa inversió que s'hi destina, per la inadaptació dels continguts educatius 
a les necessitats socials.     
 

B.8.b. L'allunyament de la societat vers el sistema  educatiu 
 
 S'ha arribat a aquesta situació per l'allunyament progressiu de la societat vers el 
sistema educatiu. Un nombre massa elevat de pares han concebut l'ensenyament primer 
com una mena de pàrquing de nens, i després l'educació com a tema d'especialistes, els 
professors, i en aquest esquema ells tenien molt poc a fer. En canvi els països amb millors 
resultats acadèmics són aquells en que els pares s'impliquen més en la formació dels 
seus fills. 
 
  L'allunyament entre gran part de les facultats universitàries i la societat i el món 
econòmic és també enorme, malgrat les inversions en Parcs Científics i Instituts de 
Recerca dels darrers anys. Els Consells d'Administració de les empreses del Països 
Catalans tenen una presència reduïda de científics i acadèmics de prestigi que facin de 
pont entre el món econòmic i la Universitat. Les Universitats encotillades per la legislació i 
les tradicions corporatives tenen dificultats per incorporar en els seus programes les 



Reagrupament.cat:   Ponència alternativa 
 

 
Estratègica política d’ERC: Rellançar ERC, rellançar l’independentisme · 24   

 

necessitats de les empreses per la manca de comunicació. I aquestes no saben aprofitar 
el potencial formatiu i investigador de molts departaments universitaris. La incorporació 
dels llicenciats i doctors al món del treball encara és una carrera d'obstacles per als joves.    
 
 La majoria de dirigents polítics catalans, malgrat que tots comparteixen la màxima 
de Rafel Campalans segons la qual “Política és pedagogia”, tampoc s'han preocupat 
excessivament de buscar solucions a la degradació del sistema educatiu català. I quan ho 
han fet, amb alguna excepció important, han tendit a fer-ho amb una visió més aviat a curt 
termini, destinada a resoldre problemes puntuals. I massa vegades els seus 
plantejaments no han buscat la imprescindible cooperació de totes les parts implicades.  
 
 Així el Pacte Nacional per l'Educació es va acordar per resoldre problemes com el 
paper de l'escola concertada o la implantació de la sisena hora a primària. Però no es va 
realitzar un estudi previ  a fons, un Llibre Blanc de l'Educació, seguint l'exemple dels 
països més avançats d'Europa. Finalment es va aprovar sense el suport del principal 
sindicat d'ensenyants de Catalunya. La mateixa absència de debat previ s'està repetint 
amb l'elaboració de la “Llei d'Educació de Catalunya”, que va provocar una vaga de 
protesta de la majoria de professors així que en va  ser conegut un primer esborrany.  
 

B.8.c. Immersió lingüística i cohesió social 
 
 Un element positiu indiscutible del sistema d'educació primària català de les 
darreres dècades ha estat la immersió lingüística a primària. La separació dels alumnes 
en escoles o en línies segons la llengua hauria posat les bases per trencar la cohesió 
social del nostre país. Sense la immersió lingüística tindríem potser una fractura identitària 
a casa nostra com ha passat en situacions semblants.  
 
 En canvi a ESO el procés d'immersió lingüística no ha tingut la intensitat de 
l'educació primària. Aquest dèficit fa que en moltes poblacions del país els adolescents 
perdin els coneixements i la pràctica del català assolit a l'educació primària.  A més l'oferta 
d'oci juvenil amb continguts formatius, excepte la pràctica d'alguns esports, destinada a 
aquesta edat és molt reduït, per no dir inexistent, i l'oci comercial pràcticament tot és en 
llengua espanyola.  
 

B.9. Gestió i integració de la immigració 
 

B.9.a. Gestió de la immigració 
 
  L'arribada als Països Catalans de més de dos milions d'immigrants 
extracomunitaris en els darrers anys representa un fet d'importants conseqüències per a 
la nostra societat. És un fenomen més que demostra que el domini de l'Estat Espanyol 
comporta la nostra desaparició com a nació. Amb l'actual règim constitucional i autonòmic 
es produeix la situació següent:  
  

a) Les institucions catalanes no controlen les fronteres, ni poden atorgar permisos 
de residència ni de treball.  
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b) En canvi gestiona els serveis bàsics de l'Estat del Benestar (sanitat, 
ensenyament, transport públic, habitatge, assistència social, etc), però que no 
tenen poder per dissenyar-lo, ni per controlar el seu finançament, 
 
c) I necessita integrar els nouvinguts en la seva trama nacional, és a dir la seva 
llengua i identitat.  

 
   La gestió de la immigració extracomunitària demostra la incapacitat de l'Estat 
Espanyol de complir les seves obligacions més elementals. Han vingut a treballar en els 
darrers 10 anys uns cinc milions de persones extracomunitàries i el 99% d'aquestes 
persones han començat a treballar il·legalment. Més de dos milions d'aquestes persones 
han arribat per l'aeroport de Barajas i no pas amb pasteres. Després, administrativament, 
són tractats de manera degradant com es veu a les cues a les Delegacions del Govern, 
etc.  
 
 La imprevisió dels governs espanyols d'aquests anys davant la immigració ha estat 
absoluta: insuficient desplegament administratiu, falta de preparació policial, cap política 
d'habitatge, falta d'ampliació i finançament dels serveis bàsics, traspassats a les 
comunitats autònomes. S'ha limitat a acumular superàvits fiscals gràcies a l’espoli fiscal 
dels Països Catalans No hi ha cap Estat a Europa que tingui una gestió tant ineficaç com 
l'espanyola. 
 

B.9.b. Immigració i serveis socials 
 
 Han arribat persones i famílies que tenen els drets humans inherents a la seva 
condició, no només mà d'obra barata per obtenir beneficis. A casa nostra tenim un Estat 
del Benestar que ofereix uns serveis bàsics que són d'accés universal i gratuïts, fins i tot 
obligatoris en el cas de l'educació dels 6 als 16 anys. De manera automàtica els 
nouvinguts, fins i tot sense permís de residència, tenen dret a utilitzar aquests serveis, que 
són gestionats pels ajuntaments i governs autonòmics dels Països Catalans. Però com 
que el finançament no s'ha incrementat en la mateixa  proporció que la nova població es 
produeix una saturació. I aquesta situació pot provocar conflictes sobretot en una situació 
de crisi econòmica, que incrementarà l'atur. La nostra societat i les nostres institucions es 
trobaran amb greus problemes de cohesió social sense tenir el poder i els diners per 
arbitrar les solucions necessàries.      
 

B.9.c. Integració de la immigració 
 
 Fins als anys seixanta a casa nostra la immigració s'integrava de manera natural 
com va descriure Paco Candel a “Els altres catalans”, fins i tot amb la persecució 
genocida franquista. Aquesta tendència va fer creure que aquesta era una tendència 
ineluctable del nostre país com va teoritzar Vicens Vives al definir-lo com a “Terra de 
Marca”. Però el canvi en les magnituds demogràfiques (per exemple, es va passar en 
quinze anys (1960-1975) de 3 a 6 milions a Catalunya), sumat al paper de la televisió i els 
mitjans de comunicació audiovisual, van alterar radicalment la situació. Quan encara no 
s'havia normalitzat la situació lingüística, ha arribat l'onada d'immigració extracomunitària. 
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A més cal tenir present que la distància lingüística entre el català i el castellà és petita, 
però no passa el mateix amb el berber, el xinès o el quetxua.   
 
 En aquestes circumstàncies la integració de la immigració extracomunitària només 
es pot aconseguir amb un Estat propi. La immersió lingüística a l'educació primària, única 
mesura al nostre abast amb l'actual règim autonòmic, s'ha demostrat insuficient. Les 
mesures voluntaristes són necessàries però, també, insuficients. El procés d'integració de 
la immigració extracomunitària només és possible si la gestió administrativa dels permisos 
de residència i treball, la capacitat d'atorgar la nacionalitat, el disseny i el finançament dels 
serveis públics bàsics i les polítiques culturals i lingüístiques d'integració estan en mans 
de la República Catalana.  
  
 Una democràcia de qualitat no pot mantenir indefinidament els treballadors 
estrangers i les seves famílies sense els seus drets democràtics que s'assoleixen amb la 
nacionalitat. Si aquesta l'atorga el Regne d'Espanya la majoria dels immigrants 
extracomunitaris s'integraran lingüísticament i identitàriament a la llengua i la cultura 
espanyoles. Mentrestant cal assegurar la plena integració nacional dels immigrants a 
través de l’extensió del coneixement i ús del català entre tots els nouvinguts.  
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C. Nova estratègia en el conflicte amb l'Estat Espa nyol 
 

C.1. Plantejament general 
 

 L'estratègia de la Declaració Unilateral de la República Catalana no suposa 
abandonar la lluita política als òrgans de sobirania de l'Estat Espanyol, sinó tot el contrari. 
De fet té tanta o més importància l'actuació del republicanisme català a Madrid que no pas 
als parlaments autonòmics, que han estat sobrevalorats pel catalanisme polític. El 
veritable poder polític rau a les Corts Espanyoles i cal incidir-hi amb tres objectius: 
 
 a) A les eleccions estatals, participar-hi per guanyar la representació democràtica 
del poble català enfront dels partits d'àmbit estatal 
  

b) Al Parlament Espanyol, defensar els interessos nacionals del nostre  poble 
mentre no s'assoleix la independència 
  

c) Plantejar el conflicte polític entre la nació catalana oprimida i l'Estat Espanyol  
 

C.2. Guanyar la representació democràtica 
 
  El retrocés de 8 a 3 diputats debilita molt tant la capacitat d'ERC per defensar els 
interessos nacionals com la força per plantejar el conflicte amb l'Estat Espanyol. La tasca 
prioritària és recuperar la confiança dels nostres conciutadans. Per tant, cal aprofitar 
l'acció política a Madrid per fer pedagogia, però no de la realitat nacional catalana a 
Espanya, sinó al contrari de la realitat de l'Estat Espanyol i de tots els seus dèficits 
democràtics, econòmics i fiscals, administratius, i educatius i culturals. És l'escenari 
perfecte per confrontar els projectes de futur català i espanyol, mostrant els veritables 
interessos de l'oligarquia espanyola que controlen aquest Estat.    
 

C.3. La defensa dels interessos nacionals: superar tant ”el peix al cove” com 
“el desenvolupament de l'Estatut” 
 
 La política de “peix al cove” que va practicar Jordi Pujol durant 23 anys va arribar 
als seus límits amb els quatre anys de majoria absoluta d'Aznar. Sempre s'aconseguia 
poc, s'havia de vendre com un gran èxit a Catalunya, fet que alimentava la reacció 
visceral contra els catalans a l'Estat Espanyol. La política de “peix al cove” és una variant 
del clientelisme típic de l'Estat Espanyol. Aquesta dinàmica porta a plantejar-se l'entrada al 
Consell de Ministres que és on es decideixen, no les concessions de poca importància, 
sinó les grans operacions de milers de milions d'euros. Un partit independentista no pot 
entrar en aquests jocs.  
 
 L'estratègia d'ERC a les Corts Espanyoles fins a la retallada de l'Estatut va estar 
condicionada per la perspectiva del nou Estatut. Fracassada aquesta estratègia, es va 
seguir una política erràtica, que no arribava ni a la política de “peix al cove”, com ho 
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demostra actuacions contradictòries com l'aprovació de la Llei de Dependència 
contraposada a enfrontaments en d'altres casos.  De cara a la nova legislatura només 
s'ha plantejat una estratègia enfocada al desenvolupament de l'Estatut, d'un Estatut que 
ERC ha refusat.  
 
 La tasca principal dels nostres parlamentaris a Madrid és posar en evidència les 
mancances de l'Estat Espanyol per resoldre els greus problemes dels ciutadans dels 
Països Catalans. L'actuació política a les Corts Espanyoles davant de cada llei, 
pressupost i acció del Govern Espanyol  ha de contribuir a crear consciència de les 
conseqüències del domini espanyol en els eixos polítics i estratègics com:  
  
 a) Els dèficits democràtics del Regne d'Espanya, com el sistema de partits amb 
llistes tancades i sense democràcia interna, la falta de transparència i la corrupció 
(sobretot urbanística), i la negativa a reconèixer el dret a l'autodeterminació.    
 
 b) Denunciar el model econòmic dominat pels monopolis estatals privatitzats,  
dirigits per antics alts funcionaris com Telefónica, Repsol, les constructores, etc. El model 
econòmic espanyol basat en l'especulació immobiliària i el turisme ja ha entrat en crisi i en 
la propera legislatura acabarà de manifestar totes les seves contradiccions.  
 
 c) El model televisiu i audiovisual espanyol, un dels més centralitzat d'Europa i un 
dels més controlat pel respectiu Govern, que no es correspon a la realitat plurinacional de 
l'Estat Espanyol.  Aquest model representa una amenaça per la supervivència de la nostra 
llengua i cultura  
 
 d) La situació educativa i cultural dels Països Catalans està en una situació 
pèssima com ho demostren anys darrera anys tots els informes internacionals. Les 
solucions que han aplicat els països amb millors resultats, que són precisament els petits 
estats, xoquen amb la legislació espanyola sobre funció pública, sobre educació primària i 
secundària i sobre Universitat i Recerca.  
 
 e) Denunciar la incapacitat de l'Estat Espanyol per gestionar la immigració 
extracomunitària. Tant per regular els seus flux com  per la manera degradant de tractar-la 
amb cues inhumanes a les portes de les Delegacions de Govern.  
 

C.4. El conflicte polític amb l'Estat Espanyol 
 
 Amb només tres diputats a aquesta legislatura tenim poca força per plantejar el 
conflicte de la nació catalana amb l'Estat Espanyol. Però tenim la legitimitat que prové 
dels drets històrics i democràtics de la nostra nació mil·lenària que ningú ens pot negar. 
En aquest sentit la batalla ideològica de combatre la falsa història de la “Unitat d’Espanya” 
és fonamental en totes les avinenteses que es presentin.  
 

En aquesta legislatura cal posar els fonaments intel·lectuals i polítics per a una 
aliança estratègica amb tots els partits del Congrés dels Diputats que defensin el dret a 
l'autodeterminació.  La suma de la població dels Països Catalans, País Basc, Galícia i les 
Illes Canàries representa un 40% de l'electorat de l'Estat Espanyol. Amb aquesta realitat 
demogràfica les forces nacionalistes hauríem de dotar-nos d'una estratègia que ens 
allunyés del model polític bipartidista espanyol que ha controlat l'Estat des de 1977. En el 
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seu lloc, fins que no siguem independents, hauríem d'intentar implantar el model belga on 
formar Govern costa mesos i aquest ha de respectar les institucions de flamencs i valons. 
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D. Política europea 
 

D.1. ERC ha de tenir un discurs i una política europea 
 
 ERC ha d'elaborar una política europea, que ha de formar part de l'estratègia 
d'internacionalització del conflicte polític entre els Països Catalans i el Regne d'Espanya. 
A diferència de l’ONU i d'altres instàncies internacionals de difícil accés sense suport 
diplomàtic d'altres Estats, els catalans tenim accés a les institucions europees, gràcies a 
la participació en el Parlament d'Europa, als recursos als Tribunals de Justícia europeus, a 
la participació de les comunitats autònomes i ajuntaments dels Països Catalans a diversos 
“Consells” regionals europeus, l'acció d'empreses catalanes en els “lobbys” de 
Brussel·les, entre d'altres.  
 
 Aquesta participació en les institucions europees amb múltiples facetes exigeix un 
discurs ampli i ben travat que construeixi una imatge nítida de les raons i del projecte 
independentista. Fins ara ni l'opinió pública europea, ni els medis comunitaris, ni els 
diplomàtics tenen una idea clara del nostre conflicte polític amb l'Estat Espanyol. Perquè 
fins ara la majoria d'esforços s'han plantejat en el camp cultural i lingüístic, els màxims 
exponents dels quals han estat la creació de “Consells de la Regions”, la reclamació de 
l'ús de la llengua catalana en les instàncies europees, o bé exposicions com la Fira de 
Frankfurt. La realitat d'una nació que ha estat privada de la seva sobirania fa tres segles 
per tropes invasores apel·lant al dret de conquesta i que ara reclama la independència 
encara no s'ha presentat amb força davant les institucions i l'opinió pública europea.       
 
  Però el nostre discurs europeu no pot limitar-se a les nostres reivindicacions 
nacionals, sinó que hem d'enquadrar aquestes en una visió i una preocupació general per 
al futur del conjunt de la Unió Europea. La construcció d'Europa és un procés en el que 
cada nació ha cedit i ha de cedir una part de sobirania en profit del benestar comú. Les 
reivindicacions dels interessos nacionals propis sense emmarcar-los en un projecte 
europeu col·lectiu són vistos com de gent aprofitada. Tots els Estats defensen els seus 
interessos emmarcant-los en una determinada concepció del futur europeu. I aquest és el 
discurs que ha de tenir ERC per anar difonent el nostre projecte i aconseguint 
simpatitzants i amics, no només entre els partits polítics de nacions sense Estat com 
nosaltres, sinó entre Estats, en especial els que han patit els mateixos problemes 
històrics, com Portugal, Irlanda, Txèquia, Repúbliques Bàltiques, etc.  
 

D.2. Els problemes mundials del segle XXI i Europa 
  
 La crisi econòmica actual és l'inici d'un segle XXI realment complicat a escala 
planetària. El món que l'any 1960 tenia 3.000 milions d'habitants i el 1999 va arribar a 
6.000, ara en té 6.750 i es calcula que el 2050 en tindrà uns 9.000 milions. És incalculable 
l'impacte que aquesta població tindrà sobre els  recursos naturals com els aliments o 
l’energia, sobre el medi ambient amb repercussions com el canvi climàtic, sobre les 
migracions continentals, sobre l'estabilitat de la majoria de països i, també, sobre la pau, 
etc. Ja actualment estan emergint noves potències mundials alhora polítiques i 
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econòmiques com la Xina o l'Índia que tenen més de mil milions d'habitants, o que tenen 
grans recursos naturals com Rússia. Aquest nou panorama contrasta amb el sistema 
econòmic muntat a les darreries del segle XX basat en l'hegemonia de les finances dels 
països de l'OCDE, l'anomenada globalització, que pot entrar en crisis greus.  
 
 En aquesta situació si Europa es condemna a tenir una nul·la influència en aquest 
món si manté l'actual estructura de 27 Estats amb els seus corresponents, 27 exèrcits i  
27 diplomàcies, així com 27 burocràcies estatals amb els seus signes d'identitat estatal, 
les seves estratègies i els seus posicionaments internacionals. Els països europeus 
constitueixen unes de les societats més equilibrades políticament, mediambientalment, 
socialment i culturalment de tot el planeta. Només podrà mantenir aquest model polític i 
social i exportar-lo a la resta del món si és capaç d'elaborar una visió global de la marxa 
de la Humanitat en aquest segle i deduir-ne una política global comuna. 
 

D.3. L'Europa de les Nacions contra l'Europa de les “potències” 
 
 Només una veritable Constitució Europea que vagi més enllà del Tractat 
Constitucional que va fracassar, que estableixi un Parlament europeu amb poder autèntics 
per elegir un President d'Europa i un govern, que tingui una diplomàcia i un exèrcit 
europeu, podrà fer front als reptes del segle XXI.     
 
 Com tots els salts endavant europeus el camí cap a aquesta Constitució Europea 
serà un procés històric llarg. La principal oposició provindrà de les burocràcies europees 
dels grans Estats europeus, que tenen una visió idealitzada de la història dels seus Estats 
respectius i de la seva identitat nacional que es confon amb institucions com els exèrcits 
nacionals.  
 
 L'aparició de grans potències europees que es van convertir en mercats nacionals, 
com França o el Regne Unit, va forçar els moviments d'unitat nacional d'Alemanya i Itàlia. 
I tots van identificar els nous Estats amb les nacions. Algunes grans potències europees 
van desaparèixer com els imperis austro-hongarès, l'otomà o el tzarista i les nacions que 
contenien van formar els seus petits estats.  Però a l'interior de cada un d'aquests nous 
Estats hi havia veritables nacions que de manera voluntària o forçosa havien estat 
incorporades a les noves formacions estatals.  
 
 El procés d'avenç cap una Europa realment unida passa per l'afebliment de les 
burocràcies dels grans Estats europeus i la seva substitució per les antigues nacions 
parcialment assimilades. L'assoliment d'un Estat propi per part d'Escòcia, Flandes, l'antiga 
República de Venècia, Còrsega, els Països Catalans, País Basc, etc. facilitarà el procés 
històric cap la nova Constitució Europea.     
 
 Per facilitar aquest procés la Unió Europea ha d'establir els mecanismes jurídics, 
polítics, econòmics i socials per facilitar l'onada d'escissions estatals a l'interior de la Unió 
Europea, en la mesura que els seus habitants ho manifestin democràticament.  
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E. Aprofundir la democràcia interna 
 

ERC ha d’aprofundir en els seus mecanismes de democràcia interna.  A continuació 
s’esmenten els principals canvis a realitzar, que hauran de ser incorporats en els estatuts, 
en una propera revisió: 
 

E.0. Principis rectors 
 
− Radicalitat democràtica. Estructura en xarxa. Comunicació fluïda. 
− Aprofitament dels coneixements de la militància per fer propostes programàtiques, i 

que les persones més ben formades i amb mèrits tinguin responsabilitats de gestió 
− Austeritat, ètica i transparència  
− Eficiència  
− Rotació de càrrecs i limitació de mandats 
− Separació de la dedicació interna i la dedicació pública 
− Potenciació de mecanismes de garanties que assegurin l’aplicació dels principis i 

les polítiques d’ERC 
− Igualtat de gènere 
− Interconnexió efectiva amb la societat 
− Formació dels militants 
− Elecció directa 
− Règim d’incompatibilitats 
− Supeditació dels càrrecs públics a l’estratègia i mandat del partit 

 
Aquests principis rectors es poden dividir en diferents apartats: 
 

• E.1. Participació de la militància 
• E.2. Direcció 
• E.3. Òrgans funcionals 
• E.4. Òrgans territorials 
• E.5. Potenciació de la dona 

 

E.1. Participació de la militància 
 
 Cal assegurar la participació activa de la militància a partir de: 
 

− Assemblearisme i radicalitat democràtica  
− Consulta i participació de la militància en qüestions clau  
− Potenciació de les sectorials com a eines de desenvolupament del pensament del 

partit i de participació dels militants  
− Garantir el dret de tots el militants a presentar-se amb igualtat de condicions com a 

candidats a les llistes i a altres responsabilitats públiques 
− Convocatòria, per part de la direcció nacional, almenys una assemblea regional a 

l’any, amb la participació de la militància, on s’informi, es debati i es voti tot allò 
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fonamental que formi part de la feina d’ERC al govern de Catalunya, les Illes o el 
País Valencià, als seus parlaments i a les institucions supramunicipals. 

− Potenciar discussions polítiques en les seccions locals, i facilitar canals de 
comunicació entre militants i direcció 

− Formació dels militants 
 

E.2. Direcció 
 

− Els responsables del partit –presidència i secretaria general- no han d’estar 
al govern ni a cap altra institució amb responsabilitats executives  

− La seva dedicació ha de ser vetllar pel màxim objectiu del partit (aconseguir 
la plena sobirania dels Països Catalans), pel bon funcionament del partit i 
perquè l’actuació de tots els membres d’ERC a les institucions sigui eficient, 
rigorosa, austera i a l’alçada de la responsabilitat adquirida davant dels 
ciutadans 

− Limitació de mandats: el lideratge del partit només es pot exercir un màxim 
de 2 mandats de 4 anys, amb eficàcia retroactiva 

− Separació clara de partit i govern  
− La permanent del partit ha d’estar ocupada, almenys en un terç dels seus 

membres, per militants sense cap càrrec polític de representació pública  
− Pluralitat de la direcció: l’executiva ha d’incorporar les diferents sensibilitats 

del partit  
− Els consellers nacionals per congrés i per territori no poden estar a sou del 

partit. Els membres nats només poden ser un 10% del Consell Nacional 
 

E.3. Òrgans funcionals 
 

− Potenciació de les sectorials com a eines de desenvolupament del 
pensament del partit, de les seves propostes programàtiques i de 
participació dels militants que hauran de ser d’abast nacional 
− El reforçament de les comissions sectorials i de les altres instàncies de 

reflexió estratègica i ideològica d’ERC ha de ser una prioritat absoluta de 
la direcció nacional d’ERC, atès el seu caràcter transcendental per a un 
partit de govern que, a més, s’enfronta, per la seva ideologia, als aparells 
de l’Estat del qual es vol independitzar. Les sectorials a més han de ser 
el nexe entre el govern i el partit, i entre el partit i els diferents agents 
socials i entitats sobiranistes 

− Separació clara de partit i govern: els que tinguin responsabilitats executives 
en el partit no poden estar al govern d’una institució d’àmbit supramunicipal  

− Els empleats del partit no poden tenir cap càrrec de representació al partit i 
han de ser retribuïts de forma digna i contractats amb totes les garanties 
laborals 

− Limitació de mandats: només es pot exercir 2 mandats de 4 anys  
− Potenciar la Comissió de Garanties, fer les seves decisions vinculants,  i 

garantir-ne la independència. Dotar-la de recursos per garantir un 
funcionament àgil i no voluntarista 

− Crear un Consell Assessor del partit integrat per personalitats independents 
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de reconegut prestigi i trajectòria independentista acreditada i també pels 
expresidents del partit 

− Crear un Consell Redactor de normativa interna, que integri i compili la 
normativa d’ERC 

− Crear un Comitè d'Ètica que vigili perquè tots els nostres militants, en 
especial els que tinguin càrrecs de representació popular i responsabilitats 
en l'administració pública, actuïn d'acord amb els principis d'ERC   

  

E.4. Òrgans territorials 
 

− Les seccions locals són la unitat bàsica.  El mandat dels seus consellers i 
executives i presidències ha ser limitat a 2 mandats de 4 anys. El Consell 
Nacional pot fer excepcions motivades a  aquesta limitació 

− Les seccions locals han de treballar de cara a la comunitat en la qual estan 
inserides. Les seccions locals han d’estar obertes al poble. 

− Funcionament en xarxa amb coordinació i circulació d’informació entre els 
òrgans territorials de mateix nivell. 

− Els càrrecs supralocals han de ser d’elecció directa 
− Separació clara de partit i govern: els que hi tinguin responsabilitats no 

poden estar al govern d’una administració supramunicipal o empresa pública 
o cambra legislativa.  

− Presència a tot el territori dels Països Catalans. 
 

E.5. Potenciació de la dona 
Cal elaborar un pla d’igualtat de la dona dins del partit, assegurant la presència de 

dones en la gestió d'alta responsabilitat interna i institucional, mostrant una clara voluntat 
d'igualtat real i evitar ser els darrers de la fila política en paritat. ERC ha d’habilitar els 
instruments organitzatius i reglamentaris necessaris per fer efectiva l’esmentada igualtat 
des de dins mateix del partit. ERC ha de tenir un discurs i una pràctica interna  dirigit a les 
dones pel que fa a la lectura de les seves actuacions en el Govern i també en les 
actuacions de partit. 
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F.  Propostes per als propers quatre anys 
 

F.1. Recuperar la credibilitat 
 

Els 350.000 ciutadans han deixat de votar el nostre partit perquè els nostres fets no 
estan d'acord amb les nostres paraules. Hem perdut la credibilitat. No la recuperarem amb 
noves promeses llunyanes com la Candidatura d'Unitat Nacional a les eleccions europees 
del 2009, ni amb el Concert Econòmic el 2010 o la consulta sobre el dret a decidir el 2014. 
La credibilitat només la podem recuperar amb fets. I des d'ara. Fets que es corresponguin 
a la nostra ideologia. Fets que es corresponguin als nostres compromisos. Fets que 
demostrin que no som un partit com els altres. Per recuperar la credibilitat es proposa:   
 

F.1. a. Pla d'austeritat 
 
 Un dels fets que més ha perjudicat el partit ha estat l'augment desproporcionat de 
sous d'alguns càrrecs, com Presidents de Diputació, i de la proliferació d'assessors en 
algunes administracions. El Pla d'Austeritat exigirà a aquests càrrecs rebaixar els sous als 
nivells anteriors i el nombre d'assessors com a mínim al nivell més baix que hagin tingut 
mai. 
 

F.1.b.  Comunicació electors - càrrecs electes 
 
  El distanciament entre els nostres antics electors i l'acció quotidiana del partit no es 
pot resoldre amb campanyes informatives voluntaristes sinó amb actuacions estructurals. 
Es desenvoluparà un reglament intern perquè cada elector conegui quin és el seu diputat 
d'ERC al Parlament, a la Diputació, al Consell Comarcal o el seu regidor. Cada un 
d'aquests càrrecs haurà de tenir una pàgina web que expliqui el que fa cada setmana i on 
els electors es puguin adreçar per plantejar les seves necessitats.   
 

F.2 . Actuació al Govern d'Entesa 
  

 ERC no pot continuar com a convidat de pedra a l'actual Govern d'Entesa. ERC ha 
de tenir una posició de fermesa que sigui visible per l'opinió pública en temes clau com: 
 

 F.2.a. Anulació del transvasament d'aigua de l'Ebr e 
El programa del Govern d'Entesa no preveu cap transvasament d'aigua del riu 

Ebre. Aquesta obra és contrària a la política territorial i mediambiental d'ERC i el nostre 
partit no la pot aprovar ni a Tortosa, ni a Madrid ni al Govern de la Generalitat.  Els 50 
hectòmetres cúbics d'aigua que es volen transvasar fins el 2009 es poden aconseguir per 
molt menys dels 180 milions d'euros que costa la canonada soterrada. Aquesta inversió 
indica que la connexió serà permanent.  
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F.2.b.  Nou finançament 
ERC ha d'establir una xifra a assolir en la disminució de l'espoli fiscal, que segons 

la Fundació Irla va ser de 18.500 milions l'any 2005, orientativament 9.000 milions anuals. 
Aquest increment és imprescindible per aplicar totes les actuacions previstes a la 
Declaració Programàtica del Govern d'Entesa. ERC ha d'exigir un acord del Govern sobre 
aquesta quantitat i tractar-la com a “deute històric” de l'Estat Espanyol, seguint l'exemple 
d'Andalusia. ERC ha de comprometre's a mobilitzar el poble català per aconseguir 
aquesta xifra i no donarà suport a un acord que no hi arribi. Igualment, el nou sistema de 
finançament ha de ser similar al del concert econòmic.  
  

F.2.c. Sentència sobre l'Estatut 
La voluntat del poble català  manifestada en referèndum ha de prevaldre a la d'un 

Tribunal manipulat pel PP i el PSOE. Si el Tribunal Constitucional modifica l'Estatut ERC 
ha d'exigir la formació d'un Govern d'Unitat Nacional que defensi la voluntat del poble 
català expressada en referèndum. Aquest Govern ha de convocar un nou referèndum 
aplicant la Llei de Consultes Populars que prèviament s'ha d'haver aprovat. En aquest 
referèndum ERC ha de demanar novament el “no”. Després del nou referèndum el Govern 
d'Unitat Nacional s'ha de dissoldre i cal convocar noves eleccions al Parlament.  
 

F.2.d. Elaboració d’una nova llei de política lingü ística 
Que garanteixi els drets lingüístics dels catalans i asseguri el compliment del 

precepte estatutari de l’obligatorietat de conèixer el català  
 

F.2.e. Desenvolupament d’una llei de consultes popu lars 
 
 

F.4. Recuperar les sigles: ERC 
 
  Esquerra Republicana de Catalunya ha de recuperar les seves sigles, ERC, i 
adaptar les sigles, si s’escau, arreu dels Països Catalans, com per exemple ERPV (al 
País Valencià), ER de Mallorca, ER d’Occitània. 
 
  La recuperació de les sigles d’ERC és una qüestió ideològica: els principis d’ERC, 
el que és i el que vol ser, als Països Catalans, s’explica per les tres lletres i no només per 
la paraula Esquerra, que decanta l’acció política sobre un únic eix, el social, ignorant que 
sense eix nacional no hi pot haver una política social de veritat, i que el republicanisme i 
la radicalitat democràtica és un principi fonamental i distintiu del nostre partit. 
 

F.5. Internacionalitzar el cas català 
 

Cal la internacionalització del cas català com una de les darreres nacions d'Europa, 
amb 11 milions de ciutadans, que va ser privada del seu Estat per la força de les armes i a 
la qual no ha estat reconegut el dret a l'autodeterminació. No podem reduir el cas català a 
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un conflicte intern dins l'Estat espanyol.  
 

L'única instància internacional que té previstos els tràmits per les demandes 
d'exercici del dret a l'autodeterminació és l'ONU. Per aquest motiu, l’independentisme 
català ha d’intensificar els seus esforços en matèria de relacions internacionals amb tants 
països com sigui possible i amb la pròpia ONU, perquè el “cas català” comenci a sonar 
familiar entre els alts funcionaris i els diplomàtics, especialment entre els dels països amb 
més pes dins de les Nacions Unides.  
 

F.6. Creació de complicitats amb les associacions i entitats sobiranistes 
 
 ERC ha d’aconseguir crear complicitats amb entitats sobiranistes i amb aquelles 
entitats que, sense ser explícitament sobiranistes, defensen les mateixes posicions que 
les d’ERC com per exemple el concert econòmic o un marc català de relacions laborals. 
Aquesta col·laboració s’ha de fer des de la independència i respecte entre ERC i aquestes 
entitats. 
 

F.7. Les eleccions al Parlament de Catalunya  
 

F.7.a. Plantejament 
 
 El repte més important d'ERC és recuperar la confiança del nostre electorat; 
restablir la perspectiva de creixement, mantenint la nostra integritat. Proposar “acords” 
preelectorals amb d'altres partits que continuen donant suport a la Constitució Espanyola 
per un costat crearia confusió perquè hi hauria molt poca base programàtica creïble, i per 
l'altre té una altíssima probabilitat de no ser acceptat per cap altre força. Només cal 
recordar que ni l'any 1977, quan encara era plenament vigent la legalitat franquista, va ser 
possible una candidatura conjunta de totes les forces democràtiques catalanes al Senat. 
Una oferta d'aquest tipus, en un moment de feblesa d'ERC, ens faria perdre credibilitat.  
 
 De cara a les properes eleccions catalanes cal elaborar un programa molt clar en 
cada un dels grans eixos estratègics assenyalats on quedin molt clars els nostres 
compromisos: 
 

a) El que depèn només d'ERC, tregui el resultat que tregui (per exemple relacions 
entre diputats i electors),  
 
b) En el cas que tingués una majoria que li permetés formar Govern en solitari, què 
faria ERC amb les competències i els pressupostos disponibles 
 
c) Amb aquests mateixos resultats com plantejaria ERC des del govern el conflicte 
amb l'Estat espanyol en els temes principals (finançament, etc.) 
 
 d) En el cas que no tingui majoria quins són els compromisos mínims per pactar un 
Govern en els temes que la Generalitat té competències i pressupost.  
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e) En aquest mateix cas quins compromisos mínims per pactar un Govern de cara 
a afrontar el conflicte amb l'Estat espanyol en els temes principals. Aquests 
compromisos han d'implicar unitat d'acció i de vot dels diputats coaligats a les Corts 
Espanyoles. Sense aquesta unitat estratègica davant de l'Estat espanyol  no hi pot 
haver pacte. 
 
El que no podem fer de cap manera és subordinar el missatge, l'estratègia i el 

programa a possibles polítiques de pactes posteriors. A ERC es parla massa de pactes i 
massa poc de continguts programàtics ferms. Aquesta actitud fa la impressió que només 
ens interessa estar al Govern, pràcticament a qualsevol preu.   
 

F.7.b. Oposició o pactes de Govern 
 
 El nostre partit aspira a ser el partit majoritari i governar el màxim nombre possible 
d'institucions. Però ERC no ha d'estar al govern a qualsevol preu. ERC només pot fer 
pactes de Govern que impliquin avenços nacionals i realitzar una part important del seu 
programa, sense desvirtuar les seves conviccions. ERC sempre ha patit davallades 
electorals quan ha difuminat el seu perfil propi pactant amb CiU als anys 80 i ara amb el 
PSC-PSOE.   
 
 A les campanyes electorals ERC ha de deixar ben clar davant els ciutadans el seu 
programa i les condicions “sine qua non” per possibles pactes postelectorals. Cal deixar 
molt clar que si no s'acorden aquestes condicions ERC es mantindrà a l'oposició. No es 
pot jugar amb la indefinició o l'equidistància, perquè als electors se’ls pot enganyar el 
primer cop, però mai de manera permanent. I ERC no ha d’enganyar mai a ningú.   
 
 En el cas de negociar un acord de Govern, arreu dels Països Catalans, primer cal 
establir les noves lleis que s'hagin d'aprovar o modificar, les actuacions imprescindibles i 
el seu calendari i els pressupostos per poder-les portar a terme. També s'han d'establir 
clarament normes d'austeritat a totes les àrees de govern i les mesures contra 
l'amiguisme i el frau. Si en totes aquestes qüestions s'arriba a un acord, aleshores caldrà 
acordar el repartiment dels càrrecs.   
 

F.7.c. Democràcia interna abans de cap pacte de gov ern 
 
 Abans de la signatura definitiva de cap Pacte de Govern, aquest s'haurà de 
sotmetre, no només al Consell Nacional, sinó al debat democràtic de les Assemblees 
Territorials del partit, tal com es va fer amb el “Pacte del Tinell”.   
 
 Aquest plantejament que per les properes eleccions al Principat és, en general, 
aplicable a les diferents eleccions als Parlaments dels Països Catalans, tot i que cal 
desenvolupar-lo i ajustar-lo a cada territori. 
 

F.8. Les eleccions al Parlament Europeu 
 
 Com en totes les eleccions, ERC ha de prioritzar els continguts programàtics en la 
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línia dels discurs i l'estratègia esbossada en l'apartat D. La llei electoral espanyola, en 
establir un districte electoral únic d'àmbit estatal, obliga el nostre partit a fer pactes. Aquest 
poden ser de dos tipus: o bé de l'àmbit dels Països Catalans amb forces nacionalistes, o 
bé d'àmbit estatal amb forces independentistes. Aquesta darrera opció permet fer una 
campanya electoral amb uns continguts més diferenciats d'ERC, mentre que la primera 
aparenta una unitat de projecte polític que no existeix. 


